DATU PERTSONALAK TRATATZEKO KONTRATUA
Lekua eta eguna:
BATZARTU DIRA
Alde batetik:
Izena:
Helbide soziala:
IFK:
Bere izenean eta ordezkari gisa (Gerentea):
NAN:
(Aurrerantzean FITXATEGIAREN ARDURADUNA deituko zaio)
Bestetik:
Izena:
Helbide soziala:
IFK:
Bere izenean eta ordezkari gisa:
Ardura:
NAN:
(Aurrerantzean TRATAMENDU ARDURADUNA deituko zaio)
Batzartutakoak, norberak parte hartzen duenaren ordezkaritzan eta dagokion tokian akreditatuko dutela,
kontratatzeko eta gai horietan derrigortzeko gaitasun legala daukatela aitortzen diote elkarri.
ADIERAZI DUTE
I.
II.
III.
IV.

TRATAMENDUAREN ARDURADUNA jarduera nagusi (zehaztu jarduera) duen elkarte bat dela.
FITXATEGIAREN ARDURADUNAk eta TRATAMENDUAREN ARDURADUNAk kontratuzko
harremana dutela, kontratu honen I. azalpenean adierazitako zerbitzuak emateko.
Aipatutako zerbitzu horiek egin ahal izateko, beharrezkoa da TRATAMENDUAREN ARDURADUNAk
FITXATEGIAREN ARDURADUNAren datu pertsonalen fitxategiak erabili ahal izatea.
Izaera Pertsonala duten Datuak babesteko 15/1999 Lege Organikoko 12. artikuluan ezarritakoa
betez, bi atalek kontratu hau sinatzea erabaki dutela, eta hala egiten dute honako hauen arabera:
HIZBAKETAK

LEHENENGOA: Baimena
FITXATEGIAREN ARDURADUNAk honetarako baimena ematen dio TRATAMENDUAREN ARDURADUNAri,
berariaz:
Bere ardurapeko datu pertsonalak eskuratzeko eta, dagokionean, erabiltzeko, betiere, kontratu honen II.
azalpenean xedatutako helburuarekin soilik.
BIGARRENA: Helburua
Kontratu honen helburua Izaera Pertsonala duten Datuak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege
Organikoko (hemendik aurrera, DPBLO) 12. artikuluan ezarritakoa betearaztea da. Horretarako,
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAk datu pertsonalak (FITXATEGIAREN ARDURADUNAren ardurapekoak)
eskuratzea edo/eta erabiltzea arautzen duten baldintzak erregulatzen ditu kontratu honek, II. azalpenean
xedatutako zerbitzu prestazioa garatzeko.
HIRUGARRENA: Betebeharrak
3.1 FITXATEGIAREN ARDURADUNAk eta TRATAMENDUAREN ARDURADUNAk DPBLOk eskatutako
segurtasun neurriak eta horiek garatzeko arauak ezartzeko hitzematen dute. Kontratu hau betetzean eskuratu
edo erabiliko diren datu pertsonalen konfidentzialtasuna, zehaztasuna eta osotasuna bermatuko dute

segurtasun neurriek. Alderdi bakoitzak hartuko ditu bere gain datuak babesteko arauak hausteagatik sortutako
erantzukizunak.
3.2 TRATAMENDUAREN ARDURADUNAk betebehar hauek bete beharra hartzen du bere gain:
3.2.1. FITXATEGIAREN ARDURADUNAk adierazten dizkion argibideen arabera soilik erabiliko ditu datu
pertsonalak, eta kontratu honen II. azalpenean adierazitako zerbitzuak prestatzeko beharrezkoa denean soilik.
Ez ditu datu pertsonalak adierazitakoez bestelako helburuekin erabiliko, eta ez dizkio inori jakinaraziko, ezta
datu pertsonal horiek zaintzeko ere. FITXATEGIAREN ARDURADUNAk, datu pertsonalak
TRATAMENDUAREN ARDURADUNA ez den beste inork erabili behar baditu kontratu honetan xedatutako
zerbitzuak prestatzeko, datu pertsonalak erabiltzeko kontratu hau formalizatzeko baimena ematen dio
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAri, hirugarren pertsonek datuok erabil ditzaten. Ardura osoa
FITXATEGIAREN ARDURADUNArena izango da.
3.2.2. Kontratu honen II. azalpenean adierazitako zerbitzuak emanda, datu pertsonalak suntsitu edo
itzuli egin beharko dira, FITXATEGIAREN ARDURADUNAk erabaki bezala. Halaber, erabilitako
datu pertsonalen bat duen dokumentu edo euskarririk ere suntsitu edo itzuli beharko dira.
3.2.3. TRATAMENDUAREN ARDURADUNAk datu pertsonalak beste helburu baterako erabili, beste
bati jakinarazi edo kontratu honen hitzarmenak bete gabe erabiliz gero, erabileraren erantzulea
izango da, baita pertsonalki egindako arau hausteena ere.
3.2.4. FITXATEGIAREN ARDURADUNAk datu pertsonalak haren ardurapeko fitxategiak dauden
lokaletatik kanpo erabiltzeko baimena ematen dio TRATAMENDUAREN ARDURADUNAri,
betiere, kontratu honen II. azalpenean ezarritako zerbitzuak emateko behar-beharrezkoa bada
soilik, eta erabilitako fitxategi motaren arabera kontuan hartzeko segurtasun neurriak
bermatzen badira. Horretarako, halaber, FITXATEGIAREN ARDURADUNAk, behar eta
segurtasun baldintza beretan, datu pertsonalak dituzten euskarri informatikoak fitxategiak
dauden lokaletik ateratzeko baimena ematen du.
LAUGARRENA: Konfidentzialtasuna
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAk erabiltzen ari den datu pertsonalei zor zaien sekretu profesionalari eutsi
beharko dio, eta konpromiso bera eskatu beharko dio bere erakundeko pertsona orori, pertsona horrek datu
pertsonalen erabilerako edozein fasetan parte hartu behar badu. FITXATEGIAREN ARDURADUNArekiko
harremanak amaitu ondoren ere iraungo dute betebehar horiek.
BOSGARRENA: Datuen segurtasuna
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAk, DPBLOko 9. artikuluaren arabera, 994/1999 Segurtasun Neurrien
Erregelamenduak (ekainaren 11koa) ezarritako neurri teknikoak eta eratzaileak hartzeko konpromisoa hartzen
du, datuen segurtasuna bermatzeko, baita, datuak aldatzea, galtzea, baimenik gabe erabiltzea eragozteko ere.
TRATAMENDUAREN ARDURADUNAk inplementatu beharreko segurtasun neurriak segurtasuneko
OINARRIZKO mailakoak izango dira.
SEIGARRENA: Iraupena eta prezioa
Bi alderdiak lotzen dituen II. azalpenak adierazitako negozio harremanak beste iraungo du kontratu honek, eta
ez da ezer ordaindu behar; izan ere, aipatutako zerbitzu prestazio horretatik eratorritako konfidentzialtasun eta
segurtasun betebeharrak adierazten ditu, eta prestazio hori ordainduta dago.
Eta aurrekoarekin ados daudela eta onartu egiten dutela jasota gera dadin, kontratu hau sinatzen dute bi
alderdiek. Kontratuaren kopia bakoitzak 2 (BI) orrialde ditu, alde batetik idatziak, eta ondorio bakarra dute
goiburuan adierazitako datari eta lekuari dagokienez.
FITXATEGIAREN ARDURADUNA

Sinadura___________________________

TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

Sinadura__________________________________

